General Assembly, 1879 – Chicago, IL
Minutes of the General Assembly, held in Chicago,
IL commencing June 11, 1879.
The retiring president, J. Kremer, requests that
the 4th verse of the Morning Song be sung, after
which he leads the assembly in prayer.
The letters of mandate are requested and read
from which it appears that chosen and present as
delegates are from:
1. Rochester, NY, elder H. De Jongh
2. Passaic, NJ, Rev. W. Greve.
3. Graafschaap, MI, Rev. R.T. Kuiper and H.H.
Broene, elder.
4. Grand Haven, MI, elder J. Koster, alone, Rev. E.
vander Vries is prevented, due to illness.
5. Chicago, IL, Rev. K. Vanden Bosch and
Veldhuizen, elder.
6. Grand Rapids, MI, Rev. J. Kremer and A. Pleune,
elder.
7. Paterson, NJ, Rev. L. Rietdijk.
8. Lansing, IN, G. Eenigenburg and J. Glinthorst,
elders.
9. Holland, MI, D. Van Leenen and K. Jalving,
elders.
10. Overisel, MI, E. Van Dam, elder.
11. Ackley, IA, Rev. J. Schepers.
12. Collendoorn, MI, Rev. W.H. van Leeuwen and A.
Postma, elder.
13. Kalamazoo, MI, A. Nieuwland and J. Schaal,
elders
14. Jennisonville, MI, M. Alberda.
15. Steamboat Rock, IA, H. Reverts.
16. Kellogsville, MI, M. Boersema.

Notulen der Algem. Verg. gehouden te Chicago Ill.
Zitting nemende Juny 11 1879.
De aftredende Praeses J. Kremer verzoekt dat er
gezongen wordt van de Morgenz. vers 4 en en gaat
verder de Verg. voor in 't gebed.
De Lastbrieven worden opgevraagd en gelezen,
waaruit blijkt dat tot Afgev. waren benoemd voor, en
aanwezig van
1. Rochester N.Y. de Oud. H. de Jongh.
2. Pasaic N.J. Rev. W. Greve.
3. Graafschap Mich. Rev. R.T. Kuiper en H.H.
Broene Oud.
4. Grand Haven " de Oud. J. Koster alleen Rev. E. v d
Vries was verhinderd door ziekte
5. Chicago Ill. Rev. K. van den Bosch en Veldhuizen
Oud.
6. Grand Rapids Mich. Rev. J. Kremer en A. Pleune
Oud.
7. Paterson N.J. Rev. L. Rietdijk
8. Lansing Ind. G. Eenigenburg en J. Glinthorst Oud.
9. Holland Mich. D. van Leenen en K. Jalving "
10. Overijsel " E. van Dam "
11. Ackley Iowa Rev. J. Schepers
12. Collendoorn Mich. Ds. W. van Leeuwen en A.
Postma
"
13. Kalamazoo " A. Nieuwland en J. Schaal "
14. Jennisonville " M. Alberda
15. SteamBoat Rock Iowa H. Reverts
16. Kellogsville Mich. M. Boersema
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17. Pella, IA, Rev. S. Baron.
18. Noordeloos, MI, P. Vanden Bosch, elder.
19. Lafayette, IN, Rev. J. Noordewier and W.
Aardappel, elder.
20. Ridott, IL, Rev. W. Coelingh and W.R. Siemens,
elder.
21. Muskegon, MI, Rev. W.H. Frieling and S.
Langeland, elder.
22. South Holland, IL, Rev. E.L. Meinders and P. De
Jong, elder.
23. Roseland, IL, Rev. G. Broene and H. Tien, elder.
24. Orange City, IA, Rev. J. Stad.
25. Niekerk, MI, S. Pool and H. Van Dommelen.
26. Zeeland, MI, Rev. G. Hoeksema and D. Morke,
elder.
27. Vriesland, Mich. Rev. G. Hemkes and Poppe,
elder.
28. Cincinnati, J. Raidt, elder
There are no delegates sent from the
congregations at Oostburg, WI; Hoboken and
Sayville, NY; Cleveland, OH; Clam Union, MI;
Hastings, NB; Ostfriesland, IA. Neither was the True
Dutch Protestant Reformed [Church] represented,
except by a letter.
The president asks if there are any comments
about the letters of mandate. It is remarked that elder
H. De Jong seems to be both the president and the
clerk of his church council; and that the elder elected
by Steamboat Rock was not been installed andtherefore has no deciding vote.
Total of our congregations, 35; 28 represented;
delegates 43.

17. Pella Iowa Rev. S. Baron
18. Noordeloos Mich. P. van den Bosch Oud.
19. LaFaijette Ind. Rev. J. Noordewier en W.
Aardappel "
20. Ridott Ill.
Rev. W. Coelingh en W.R. Siemens
"
21. Muskegon Mich. Rev. W.H. Frieling en S.
Langeland
"
22. South Holland Ill. Rev. E.L. Meinders en P. de
Jong
"
23. Roseland Ill. Rev. G. Broene en H. Tien "
24. Orange City Iowa. Rev. J. Stad
25. Niekerk Mich. S. Pool en H. van Dommelen
26. Zeeland "
Rev. G. Hoeksema en D. Morke
"
28. Cincinnati
J. Raidt oud.
27. Vriesland " Rev. G. Hemkes en Poppe "
Van de Gem. Oostburg Wis. Hohokus Sayville
N.Y. Cleveland Ohio, Clam Union Mich. Hasting
Neb. en Oost Friesland waren geen Afgev. gezonden
Ook was de True Dutch Potestant Ref. niet door een
Afgev. vertegenwoordigd maar als per brief
De praeses vraagt of er ook aanmerkingen op
deze Lastbrieven zijn en er wordt opgemerkt dat Oud.
H. de Jong er in voorkomt als praeses en als scriba
der Kerkeraad en dat de benoemde Oud. uit Steam
Boat Rock niet is bevestigd en dus geen beslissende
stem heeft.
Getal onzer Gem. 35 Vertegenw. 28 Afgev. 43.

433

General Assembly, 1879 – Chicago, IL
Appointing of president and clerk.
Art. 1
As president is named Rev. L. Rietdijk and as vice
president, Rev. G. Hemkes
As clerk, Rev. J. Noordewier and as assistant
clerk, Rev. G. Hoeksema, who assume their
respective offices.
Art. 2
Since Rev. R.T. Kuiper is present at our General
Assembly for the first time, his honor is
appropriately installed verbally by the president.
Public declaration.
Art. 3
The public declaration is read by the president and all
declare their assent.

Benoeming van Praeses en Scriba.
Art. 1.
Tot Praeses wordt verkozen Rev. L. Rietdijk en tot
vices Praeses Rev. G. Hemkes.
Tot Scriba Rev. J. Noordewier en tot adjuct
scriba Rev. G. Hoeksema en nemen als zoodanig
zitting.
Art. 2.
Daar Rev. R.T. Kuiper voor het eerst op onze Algem.
Verg. is wordt Zijn Eerw. bij monde van den praeses
behoorlik geinstalleert.
Openlijke Verklaring.
Art. 3.
De openlijke Verklaring wordt door de praeses
voorgelezen waarmede allen hare instemming
betuigen.
Art. 4.
Notulen der vorige Verg. worden voorgelezen en
goedgekeurd.
Art. 5.
Niet vertegenwoordigde Gem.
Van Clam Union wordt een brief gelezen, waarin zij
verzoeken dat zij berigt mogen ontvangen van de
besluiten omtrent de zaken in de agenda opgenomen.
Van Oostburg kwam het berigt dat Rev. J. de
Rooij wegens ongesteld heid niet kon komen en dat
zij wegens hun klein ledental behoorden vermindert
te worden op de rooster voor de Theo. School.
Van Sayville een brief over de toestand hunner
Gem. alsmede van Hohokus Hasting en Oost
Friesland.
De scriba zal hun over het een en ander
schrijven.

Art. 4
The minutes of the previous assembly are read and
approved.
Art. 5
Congregations not represented
From Clam Union a letter is read in which they seek
to receive a report of the decisions on the items on the
adopted agenda.
From Oostburg comes the report that Rev. J. De
Rooy is unable to attend due to illness, and that
because of their small membership they should
properly have their quota for the theological school
decreased.
From [West] Sayville a letter describing the
condition of their congregation, as well as [the
condition] from Hohokus, Hastings and Ostfriesland.
The clerk will write to them about the various
matters.
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Also Cleveland who has sent no delegates
because of cost, but did [send] their thoughts on
matters on the agenda.
True Dutch Reformed Church in the East. From
them a report that they have sent no representative to
this assembly, but met with Classis Hudson last May.
Appointed to meet with them are Rev. L. Rietdijk and
Rev. W. Greve.

Alsmede Cleveland die ons om de kosten geen Afgev.
zond maar hunne gedachte over de zaken in de
agenda.
True Dutch Ref. Church uit het Oosten, van hun
was een berigt dat zij geen afgev. gezonden hadden
tot deze Verg. maar met de Klasses Hudson waren
vergadert geweest in Mei laatstleden en tot Afgev. om
met hun worden benoemd Rev. L. Rietdijk en Rev.
W. Greve.
Art. 6.
Lastbrieven
Daar art. 2 en 41 der vorige verg. nog niet was
uitgevoerd, maar Rev. G. Hemkes meedeeld dat W.
Benjaminse genoeg wil drukken voor 10 jaren voor
de som van $ 16.00. Wordt Rev. G.H. de uitvoering
opgedragen.
Art. 7.
Rev. J. Noordwier verklaart dat hij aan art. 23 der
vorige verg. door schrijven aan de protesteerende
leden te Grand Rapids heeft voldaan.
Art. 8.
Daar Ds. W.H. Frieling moest aftreden als lit der Syn.
Comm. en verzoekt niet daarvoor weer in aanmerking
te komen, wordt Rev. R.T. Kuiper in plaats gekozen.
Zij zijn als volgt
Rev. K. van den Bosch primari. E.L. Meinders
secundus
Rev. R.T. Kuiper " G. Hoeksema "
Rev. G. Hemkes " W. Greve "
Laatst gen. treden het volgend jaar af.
Art. 9
Deze eerste Zitting met Dankz. gesloten door Rev.
R.T. Kuiper.

Art. 6
Letters of Mandate
Since the provisions in Articles 2 and 41 of the
previous assembly have not yet been carried out, but
Rev. G. Hemkes reports that W. Benjamin will print
enough to last ten years at a cost of $16.00, and Rev.
G. Hemkes is charged to carry this out.
Art. 7
Rev. J. Noordewier reports that he has carried out the
provision of Art. 23 of the previous assembly by
writing to the protesting members in Grand Rapids.
Art. 8
Since Rev. W.H. Frieling must retire as a member of
the synodical committee, and requests not to be
considered for this again, Rev. R.T. Kuiper is named
in his place. They [the committee members] are as
follows:
Rev. K. Vanden Bosch, principal, Rev. E.L.
Meinders, alternate
Rev. R.T. Kuiper, principal, Rev. G. Hoeksema,
alternate
Rev. G. Hemkes principal, Rev. W. Greve, alternate.
The last named will retire the following year.
Art. 9
The first session is closed with thanksgiving by Rev.
R.T. Kuiper.
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Second Session
Art. 10
Rev. W.H. van Leeuwen has Ps. 25:10 sung and
opens this session with prayer.
Art. 11
Agenda
For the matters under letters B and C, committees are
appointed as follows: for the matter in letter B, the
general matters pertaining to the trustees of the
theological school, are named Rev. W.H. Frieling,
Vanden Bosch, Noordewier, Rietdijk, J. Gaveling, J.
Gelok, J. Raidt, to report during the meeting of this
assembly. And for the matter under letter C, Revision
of the quota lists of contributions to the theological
school, chosen are the ministers E.L. Meinders, J.
Kremer, J. Schepers, W. Greve.

Tweede Sessie
Art. 10.
Rev. W.H. van Leeuwen laat zingen Ps. 25:10 en
opent deze Zitting met gebed.
Art. 11.
Agenda.
Voor de zaken onder letter B en C worden Comm.
benoemd als volgt; voor de zaak letter b. de
algemeene zaken die in betrekking staan tot het
Trustees der Theologische School. Hiertoe worden
benoemd Rev. W.H. Frieling van den Bosch
Noordewier Rietdijk J. Garveling J. Gelok en J.
Raidt om te rapporteeren staande deze vergadering.
En voor de zaak onder letter C Herziening van de
rooster voor de opbrengst voor de Theologische
School. Benoemd de Leeraaren E.L. Meinders J.
Kremer J. Schepers en W. Greve.
Art. 12.
Klasses Michigan.
a De Vergadering beoordeele het wenschelijke,
nuttige en mogelijke, van een tweede Docent te
beroepen. Inzonderheid om de Engelsche taal te
onderwijzen.
De Verg. oordeelt: dat een tweede Docent in
bedoelde zin om de finantieele toestand niet
uitgevoerd kan worden maar dat het wenschelijk en
noodzakelijk is, dat de studenten de Engelshe [sic]
taal leeren en dat ze wijze van uitvoering aan het
Trustees der School over laat.

Art. 12
Classis Michigan
A)The assembly judges if it is desirable,
advantageous, and possible, to call a second docent.
Particularly to provide instruction in the English
language.
The assembly decides that because of the
financial situation a second docent in the specified
area cannot be appointed. But, that it is desirable and
necessary that the students learn the English language
and they leave the manner of how this will be done to
the trustees of the school.
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Art. 13
The Repeat Calls
Under letter D, Classis Michigan asks may a
congregation call the same minister three times in
succession?
The assembly unanimously unites behind the
following, which it adopts as its decision: While we
must be on guard as much against all invasion as
misuse of Christian freedom, the assembly considers
that in a repeated call to a minister, it is the duty of
the counselor to ascertain that the reasons for this
repetition is of sufficient significance. If there is a
difference between him and the church council about
this, the church council may not proceed without
renewed permission from the Classis to which they
belong.

Art. 13.
Het herhaald beroepen
Onder letter d. vraagt de Klasses Mich. Mag een
gemeente driemaal achter elkander denzelfden
Leeraar beroepen?
De Verg. vereenigt zich geheel met het
navolgende, dat ze als haar besluit aanneemt; Dewijl
evenzeer tegen alle inbreuk op als tegen alle misbruik
van Christelijk vrijheid gewaakt moet worden, acht de
Vergadering, dat bij de herhaalde beroeping van
eenen Leeraar de Consulent behoort toe te zien, of de
redenen, die voor deze herhaling aangevoerd worden,
van genoegzaam belang zijn. Indien hierover tusschen
hem en de Kerkeraad verschil is, zal de Kerkeraad
niet mogen voortgaan, zonder een vernieuwde
handopening der Klasses, waartoe zij behoren.
Art. 14.
Klasses Iowa
Onder letter a komt het voorstel ter tafel: Dat de naam
onzer hoogste vergadering van "Algemeene" worde
veranderd in "Synodale".
Dit wordt na eenige discusien aangenomen en het
trustees der Theologische School opgedragen dit in
hare Notulen op te nemen.
Ten tweeden: Dat ieder Klasses een gelijk getal
deputaten zende.
Dit wordt niet aangenomen maar verworpen.
Onder letter b kwam ter tafel: De Vergadering
overwege en besluite (indien mogelijk) welke magt
het (gemeentlijk) Trustees heeft nam. in de gemeente.

Art. 14
Classis Iowa
Under letter A, a proposal is presented that the name
of our highest assembly be changed from general to
synodical.
After some discussion this is adopted, and the
trustees of the Theological School are charged to
make note of this in their minutes.
Secondly: That each classis send an equal
number of delegates.
This is not adopted but rejected. Under letter B
the matter is raised that the assembly consider and
decide (if possible), what powers the (congregational)
trustees have, viz-a-viz in the congregation.
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B) The assembly replies that the law of the land
stipulates this, and that we can make no changes to
this, but in view of the sad history of Steam Boat
Rock, the president notes that our congregational
books and documents should be provided with a seal.
The assembly also calls to the attention of the
congregations that they take care that the trustees are
part of the church council.
Art. 15
From Classis Illinois
The rapid departure of a minister.
Under letter A) the general assembly makes the
requisite stipulations regarding the departure of a
minister from his congregation during the first year of
his tenure.
The assembly states that it is in complete accord
with the synodical decision of the Christelijk
Gerformeerde Kerk of 1849 and 1854 which states:
That brief service to a congregation is detrimental to
the commonly understood wellbeing. Therefore
ministers and pastors are admonished not to leave
their congregations, without the most urgent
necessity.
Should they, nevertheless, decide that they must
leave within a year, then they must return the
expenses that the congregation incurred in obtaining
them.
Art. 16
B) The assembly shall express its judgement about
the commendation of the Bible published by the
British and Foreign Society, as over that published by
the Netherlands.
The assembly judges that the first deserves to be
recommended as superior to the latter, and charges
the ministers to use their influence for this.

b.De Verg. Antwoordt: dat de wet des lands dit
bepaald en wij daaraan niets kunnen veranderen,
maar; met het oog op de treurige geschiedenis te
SteamBoatRock, merkt de praeses aan ; dat onze
gemeentelijke boeken en stukken van een Zegel
behooren voorzien te zijn.
Ook wekt de Verg. de Gem. op, om te zorgen dat
het Trustees in de Kerkeraad besta.
Art. 15.
Uit de Klasses Ill.
Het spoedig vertrekken van een Leeraar.
Onder letter a. De Algem. Verg. make de noodige
bepalingen omtrent het vertrekken van eenen Leeraar
binnen een jaar van zijn verblijf uit zijn gemeente.
De Verg. spreekt uit, zich geheel te vereenigen
met het Syn. be sluit der Chr. Ger. Kerk van 1849 en
54 hetwelk luidt: Dat de korte bediening van eene
gemeente tegen haar welbegrepen belang strijdt;
hierom worden de Herders en Leeraars vermaand,
hunne gemeente niet zonder volstrekte
noodzakelijkheid spoedig te verlaten.
Oordeelen zij evenwel binnen het jaar te moeten
vertrekken dan zullen zij de onkosten teruggeven, die
door de gemeente om hem te verkrijgen, gemaakt
waren.

Art. 16.
b. De Verg. spreke haar oordeel uit over het
aanbevelens waardige van den Bijbel, uitgegeven
door het Britisch en Buitenlands genootschap boven
dien van het Nederlands.
De Verg. oordeelt dat de eerste boven de laatste
aanbeveling verdient, en draagt de Leeraars op haar
invloed daartoe te gebruiken.
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C) Reconsideration of the rules for church visitation
the assembly judges as not necessary and lets the
matter remain as it is.
Art. 17
The Emeritus Fund
Via a motion by the Collendoorn congregation, and
rumors that Mrs. D.J. Vander Werp has so much that
she does not have any need at all from the funds, the
committee from Michigan raises the matter of what
they know for certain of her situation. From this it
becomes clear to the assembly that her income is over
estimated and that the small collection in some
congregations is unseemly. The assembly frankly
decides to remain with the decision previously made
and the delegates of the congregations from which so
little was collected on the last occasion are urged to
change this and [it is decided] that each congregation
will take offerings for this purpose at least twice each
year.
The matter under letter B from Collendoorn the
assembly lets rest.
Art. 18a
Correspondence with foreign churches, according to
the report presented, is being carried with the Old
German Reformed Church in Prussia, the Evangelical
Church in Silesia, with the brothers in the Africa, and
Netherlands Christian Reformed Church. From the
latter a letter was received in which via the synodical
committee an invitation is directed to us to send
delegates to their forthcoming synodical assembly.
The assembly decides that this cannot be done, but
the clerk of the synodical committee will encourage
them to send delegates to us.

c. Herzienig van het Kerkelijk visentatie reglement,
oordeelde de Verg. niet bepaald noodig, en laat het
rusten.
Art. 17.
Het Emeritusfonds.
Door een voorstel van de Gem. Collendoorn, en de
geruchten dat Juffrouw D.J. van der Werp, zooveel
zou bezitten, dat ze in het geheel uit het fonds niet
noodig zou hebben brengt de Comm. daartoe in Mich.
ter tafel wat ze van hare toestand zeker wist, waaruit
het de Verg. duidelijk werd dat haar inkomen te hoog
geschat, en de kleine collecten in sommige
gemeenten, onbetamelijk is, en de Verg. oordeelt met
vrijmoedigheid bij het gemaakt besluit te blijven en
de afgev. der gem. waar in de laatste tijd, zoo weinig
was gecollecteerd opwekt dit te veranderen en dat
ieder gemeente twee maal per jaar, minstens zal
collecteeren voor dit doel.
De zaak onder letter b. van Collendoorn laat de
Verg. rusten.
Art. 18a.
Correspondentie met Buitenlandsche Kerken werd, na
het verslag dat gegeven werd, onderhouden met de
Oud. Ger. Kerk in Pruisen, Evang. Kirche in Silezie,
met de Broeders in Afrikan de Ned. Chr. Ger. Kerk.
Van laatstgen. was een brief ontv. waarin door de
Syn. Comm. een uitnoodiging tot ons werd gerigt, om
Afgev. op hunne aanstaande Synodale Verg. te
zenden. De Verg. oordeelt daaraan niet te kunnen
voldoen maar door de scriba onzer Syn. Comm.
zullen zij opgewekt worden Afgev. tot ons te zenden.
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Art. 18b
Cleveland
A letter from the portion of the congregation that
lives on the West Side is read, in which they state that
Rev. B. Mollema has been blessed in his work among
them and that they were very willing to try to acquire
his honor as their pastor; but that this was opposed by
elder A. Ole and others, also Rev. J. Stadt still is due
$150 from that congregation.
The assembly decides that Rev. Mollema can
preach to them on a provisional basis; and that in
actively calling him that can and must consult with
the classical committee.
The clerk will write to them concerning this and
other matters.

Art. 18b.
Cleveland.
Een brief van het deel de gem. dat aan de Westzij
woonde, werd gelezen, waarin verklaart werd dat Ds.
B. Mollema onder hun tot zegen had gewerkt en zij
wel pogingen hadden willen aanwenden om Zijn
Eerw. als Leeraar onder hun te verkrijgen, maar dat
dit door Oud. A. Ole en anderen was tegengestaan,
ook moest Ds. J. Stad nog $ 150. van die gemeente
ontvangen.
De Verg. oordeelt, dat Ds. Mollema provisioneel
onder hun kan prediken an dat zij over werkelijke
roeping met de Klassikale Comm. kan en moet
raadplegen.
Over het een en ander zal de scriba hun
schrijven.
Art. 19.
Steam Boat Rock
Daar er geschiften uit die plaats aan de verg. werden
voorgelegd en de Comm. om te rapporteeren
daaromtrent niets bepaalds aan de Verg. kon
voorstellen, en H.K. Prinsen verlangde dat de treurige
geschiedenis dier gemeente in haar geheel ter
behandeling zou komen, waar toe de Verg. niet
verlangde over te gaan, wordt, in verband tot een
vraag van de Klassikale Comm. om raad of hulp, tot
het vormen van Kerkeraad aldaar, een Comm.
benoemd, om in het algemeen belang van dat volk
werkzaam te zijn.
De Comm. is benoemd als volgt: Benevens Rev.
S. Baron en J. Schepers van Iowa, de Leeraaren G.
Hemkes en G. Hoeksema. Wat zij aldaar in gebreke
blijven tot de kosten te betalen, moet de Algem.
penm. doen.

Art. 19
Steamboat Rock
Since communications from this place are presented,
and the committee to report on this has nothing
specific to propose to the assembly, and H.K. Prinsen
desires to have all the unfortunate circumstances of
that congregation dealt with in its entirety, which the
assembly had no desire to recount; a committee is
named in connection with a question by the classical
committee, for advice or help in forming a church
council there, to work for the general interest of those
people.
The committee is named as follows: Besides
Rev. S. Baron and J. Schepers from Iowa, the
ministers G. Hemkes and G. Hoeksema. The general
treasurer must pay the obligation they incur in doing
this.
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Art. 20
It being evening, this session is closed by Rev. G.
Hemkes, after the singing of Ps. 119:83, with
thanksgiving. The assembly adjourns until the
morning at 8:30.
Art. 21
Third Session
Rev. J. Noordewier opens this session with prayer
after we sang Ps. 84:6.
Art. 22.
Report pertaining to Theological School matters:
1. The committee informs the Assembly that
according to Chapter 109, Sec. 3, 1871, the entire
management of the Theological School rests with the
trustees
Compiled Laws of 1871, page 1061.
2. Your committee therefore earnestly recommends to
the assembly that the current trustees (consisting of
five, namely, J. Gelok from Grand Rapids, MI; J.
Garveling from Graafschap, MI; A. Riddering from
Vriesland, MI; Rev. W.H. Frieling from Muskegon,
MI; and Rev. K. Vanden Bosch now in Chicago, IL)
be increased by another four ministers who serve as
curators. Or that they choose four curators, who then
will be empowered by the current trustees to perform
their duties as curators.
According to law, such a selection must be by a
decided majority.
Your committee recommends that the first part of
this report be carried out by the assembly rather than
the second.

Art. 20.
Avond zijnde wordt deze Zitting door Rev. G.
Hemkes na het zingen van Ps. 119:83. met Dankz.
gesloten. De. verg. verdraagd tot morgen vroeg half
negen.
Art. 21.
Derde Sessie.
Rev. J. Noordewier opent deze Zitting met Gebed
nadat men had gezongen Ps. 84:6.
Art. 22.
Rapport omtrent Theologische School belangen
1 De Comm. deelt de vergadering mede: Dat volgens
Chapter 109, Sec. 3. het geheele beheer der
Theologische School in handen der Trustees berust.
Compiled Laws of 1871, pag. 1061.
2 Uwe Comm. beveelt daarom de Verg. ernstig aan
dat het tegenwoordig bestaand Trustees (bestaande uit
vijf nam. J. Gelok van Gr. Rapids Mich. J. Garveling
van Graafschap Mich. A. Riddering van Vriesland
Mich. Rev. W.H. Frieling van Muskegon Mich. en
Rev. K. van den Bosch thans te Chicago Ill.) met nog
vier Leeraaren wordt vermeerdert, die het werk als
Curatoren waarnemen. Of dat ze vier Curatoren
benoeme, die dan door het bestaande Trustees de
magt zouden moeten ontvangen, om hun werk als
Curatoren te kunnen verrigten.
Zulk een verkiezing moet met een besliste
meerderheid geschieden na de wet.
Uwe Comm. beveelt het eerste deel van dit
rapport boven het tweede de Verg. ter uitvoering aan.
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3. The assembly will see to it that the vacancy caused
by the retirement of J. Gelok will be filled.
4. Then your committee learned that the trustees are
required to have the sum of $2000, that is two
thousand dollars, and they do not yet have this, and
they already had to confirm this by oath, therefore
the assembly will take steps to provide them this.
5. The committee recommends that the money for
accounts relating to the school be transferred to the
trustees, in accordance with the law of the land
regarding such a trustees.
The committee suggests the assembly give most
careful attention to these matters, since, in our
opinion, the adoption of these stipulations is
necessary.
The committee,
J. Noordewier, clerk
This report is approved as it stands.
Art. 23
Increasing the Trustees
According to proposal two, the election of four
ministers is accomplished, and from the ballots it
appears that elected are: Rev. G. Hemkes from
Vriesland, MI with 34: Rev. R. Kuiper from
Graafschap, MI with 33; Rev. J. Kremer from Grand
Rapids, MI with 24, and Rev. G. Hoeksema from
Zeeland, MI with 22 votes, these being decided
majorities.
As alternates the following: Rev. J. Noordewier
with 18; Rev. G. Broene with 7; Rev. W.H. van
Leeuwen with 5 and Rev. E.L. Meinders with 3 votes.

3 De Verg. zorge dat de openvallende plaats, door de
aftreding van J. Gelok, weer worde aangevuld.
4 Dan heeft Uwe Comm. gezien, dat de Trustees de
som van $ 2000., zegge twee Duizend Dollars moet
hebben en zij is nog niet in het bezit daarvan, en zij
moest dit reeds beeedigen: daarom zorge de Verg. dat
hun dit ter hand worde gesteld.
5. Beveelt de Comm. aan, dat de gelden voor de
fondsen die betrekking hebben tot de School, in
handen van het Trustees worden gesteld, als in
overeenstemming zijnde met de wet des lands,
omtrent zulk een trustees.
Op dit een en ander acht de Comm., behoort de
Verg. zorgvuldig te letten, daar de aanneming van
deze besluiten na ons oordeel behoefte is.
De Comm.
J. Noordewier Scriba.
Dit rapport wordt als zoodanig goedgekeurd.
Art. 23.
Trustees vergrooting
Aan voorstel twee wordt door verkiezing van vier
Leeraaren uitvoe ring gegeven, en wel uit de stemmen
blijkt Dat Ds. G. Hemkes van Vriesland Mich. met
34, Rev. R.T. Kuiper van Graafschap Mich. met 33,
Rev. J. Kremer van Grand Rapids Mich. met 24, Rev.
G. Hoeksema van Zeeland Mich. met 22 stemmen,
zijnde besliste meerderheid, waren verkozen.
Als Secundi volgen Rev. J. Noordewier met 18
Rev. G. Broene met 7 Rev. W.H. van Leuwen met 5
en Rev. E.L. Meinders met 3 stemmen.
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Reelected
J. Gelok is reelected unanimously.
2000 Dollars
Since the trustees presently only have about 600 in
hand, the following proposal is adopted.
The treasurer of the Dollar Fund will give $400
to the treasurer of the school, to satisfy the terms of
the law, and in the case of need, the church will see to
covering the $400 from the Dollar Fund. In addition,
the assembly also adopts that the Student and Dollar
funds, and the monies for home missions will be
transferred to the trustees. By a motion it is adopted
that ten congregations, namely, Grand Rapids, MI,
Graafschap, MI, Vriesland, MI, Paterson, NJ, Ridott,
IL, Cincinnati, OH, Zeeland, MI, Muskegon, MI,
Chicago, IL, and Niekerk, MI, each will present a
[promissory] note for $100 to the trustees of the
school, to provide the lacking $1000 as required by
law.

Herkozen
J. Gelok wordt met alle stemmen herkozen.
2000 Dollar
Daar het trustees nog maar ruim 600 in handen heeft
wordt het volgende voorstel aangenomen.
De penningmeester van het Dollarfonds geeft aan
de pennigmeester van het trustees der School 400
dollar om aan de voorwaarde der wet te voldoen,
doch dat in geval van behoefte, de Kerk zorge voor
de aanvulling van de $ 400 uit het dollarfonds. Ook
neemt daarna de Verg. aan: Dat het Studenten en
Dollarfonds en de gelden voor de Binnenlandsche
Zending in handen van het Trustees worden gesteld.
Op voorstel wordt nog aangenomen dat 10
Gemeenten nam. Grand Rapids Mich. Graafschap
Mich. Vriesland Mich. Paterson N. Jersey. Ridott Ill.
Cincinnati Ohio Zeeland Mich. Muskegon Mich.
Chicago Ill. en Niekerk Mich., ieder een note van $
100 aan het trustees der School ter hand stellen, om
de $ 1000 boven het ontbrekende, voor de wettige
eisch aan te vullen.
Art. 24.
Middag zijnde wordt deze Zitting gesloten door Rev.
J. Kremer met Dankz. en Gebed.
Art. 25
Vierde Sessie
Rev. W.H. Frieling laat zingen Ps. 81:12 en opent
deze Zitting met Gebed.
Art. 26.
Het rapport voor der rooster wordt aangenomen en J.
Gelok overhandigd

Art. 24
It being noon, this session is closed by Rev. J.
Kremer with thanksgiving and prayer.
Art. 25
Fourth Session
Rev. W.H. Frieling has Ps. 81:12 sung, and opens this
session with prayer.
Art. 26
The quota report is adopted and turned over to J.
Gelok.
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Art. 27
According to Art. 34 of the previous minutes, Classis
Hudson was organized and has already held two
assemblies.
Art. 28
Jan Tenklenberg, from the Ackley congregation
enters in order to speak with the assembly about
being accepted for [theological] study.
After having discussed with him various matters
relating to this, the assembly learns that he has not yet
made confession of faith, nor does he appear to have
particular gifts. Therefore they deal with him no
further but refer him to the supervision of Rev. J.
Schepers and Classis Iowa, in order that later perhaps
it appears that, he could be recommended for the task
by church council and classis.

Art. 27.
Klasses Hudson was ingevolge art. 34 der vorige
Notulen georganiseerd an hadden reeds twee
vergaderingen gehouden.
Art. 28
Jan Tenklenberg [sic] van de Gem. Ackley komt in
ons midden, om met de Verg. te spreken over de
opname van zijn perzoon, voor de studie.
Na over het een en ander daartoe betrekkelijk,
met hem gesproken te hebben, verneemt de Verg. dat
hij nog geen belijdenis des geloofs heeft afgelegd, en
geen bijzondere aanleg schijnt te hebben, waarom ze
zich niet verder met hem inlaat, maar aan het toezigt
van Rev. J. Schepers en de Klasses Iowa opdraagt, of
het later misschien blijken mogt dat hij van
Kerkeraad en Klasses kan worden gerecommandeerd
voor die taak.
Art. 29.
Komt een verzoek van J. Meeter, of hij en andere
leden der Gem. Chicago, op de Verg. haar bezwaar te
kennen mogen geven, omtrent het besluit der Klasses
Ill. over hun protest.
De Verg. benoemd een Comm. om met hun te
handelen die dadelijk daartoe heen gaan en
raporteeren als volgt:
De Comm. bestaat uit de Leeraaren W.H.
Frieling K. van den Bosch en J. Schepers Docent
G.E. Boer en Oud. Veldhuizen.
De protesteerende lidmaten zijn J. Wolter J.
Meeter J. Balder en W. Bosker.
Het is de Comm. na onderzoek gebleken dat
bedoelde afkondiging van belijdenis verkeerd
opgevat is, maar

Art. 29
A request is received from J. Meeter; if he and other
members of the Chicago congregation may present
their objections against the decision of Classis Illinois
regarding their protest.
The assembly appoints a committee to deal with
them, who immediately attends to this and reports as
follows:
The committee consists of ministers W.H.
Frieling, K. Vanden Bosch and J. Schepers, Docent
G.E. Boer, and Elder Veldhuizen.
The protesting members are J. Wolter, J. Meeter,
J. Balder and W. Bosker
After investigation, it appears to the committee
that this announcement of confession was
misunderstood, but
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with an unanimous vote all agree with the following:
That each person must be accepted as a member in
the church and be permitted to partake of Holy
Communion, who rightly confesses the faith’s true
confession, and seeks to walk in godliness.
Nevertheless from that it does not follow that those
are all true and living believers, just as Art. 29 of the
Belgic Confession states, that there are hypocrites
among the members of the church. See the Reformed
Church government by H. De Cock, p. 56, paragraph
4.
On this basis a reconciliation is achieved and each
extends the right hand of fellowship to the other.
The Committee
This the assembly accepts with joy.
Art. 30
Reports on finances are received as follows:
On deposit for the Theological School $ 607.11
For instruction the amount of
$1343.18
For Home Missions
$ 994.86
For the Dollar Fund about
$ 760.00
These are under the administration of the trustees of
the Theological School.
These reports are approved.
From the Wachter report it appears that the
management is in order, with a balance of about
$200, from which the expenses of the general
assembly to date will be paid. Then still $100.00, or
more, will be transferred to the school account by
Rev. G. Broene, who will also provide for the travel
costs for the committee going to Steamboat Rock.

allen stemmen te zamen met het navolgende in:
Dat een iegelijk moet worden opgenomen tot Lidmaat
der Kerk en toe gelaten tot het Heilg Avondmaal die
het ware voorwerp des geloofs recht belijdt en na de
ware Godzaligheid zoekt te wandelen; evenwel volgt
daaruit niet, dat die alle ware en levendige geloovigen
zijn, gelijk ook art. 29 der Ned. Geloofsbelijdenis
spreekt, dat er onder de leden der Kerk hypocryten
zijn. Zie Ger. Kerkregering van H. de Kok Bladz. 56,
paregraaf 4. Op grond hiervan wordt verzoening
getroffen en geven zij elkander de broederhand.
De Comm.
De Verg. verneemt dit met blijdschap.
Art. 30.
Rapporten over administratien komen in als volgt:
Er was aan Kas voor de Theol. School $ 607.11 cent.
Voor de opleiding de waarde van $ 1343 en 18 cent
Voor de Binnenlandsche Zending $ 994.86 "
Voor het Dollarfonds ongeveer $ 760.
Dit berust onder het beheer van het Trustees der
Theol. School.
Deze rapporten goedgekeurd.
Uit het Wachter rapport bleek dat de administratie in
orde was, met ruim 200 dollars, waarvan de kosten
der Algem. Verg. van heden zullen worden betaald,
om dan nog $ 100.00 of meer in de Kas voor de
School zal worden gestort door Rev. G. Broene die
ook zorgen zal voor reisgeld voor de Comm. naar
SteamBoatRock.
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Art. 31
For Foreign Missions on deposit is $196.09
Just received by the assembly
$126.57
Recorded
$322.66
After a discussion whether this money should be held
here and put out at interest, or be sent to the Mission
Committee of the Christelijk Gereformeerde Kerk,
the assembly remains with the decision to keep it
here.
The administration of the Emeritus Fund is
examined and approved.
Art. 32
From the report of Rev. K. Vanden Bosch, as general
treasurer, it appears that on deposit is $74.67.
Rev. E. L. Meinders is appointed as treasurer in place
of Rev. K. Vanden Bosch and these funds will be
transferred to him.

Art. 31.
Voor de Buitenlandsche Zending was aan kas
$ 196.09
Staande de Verg, nog ontvangen $ 126.57
aan’t Boek
$ 322.66
Na eenige discusien, of de gelden hier zouden
bewaard en op interest gedaan, of na de Zendings
Comm. der Chr. Ger. Kerk zullen gezonden worden,
blijft de Verg. er bij, om ze hier te houden.
De adm. van het Em. fonds nagezien en
goedgekeurd.
Art. 32.
Uit het verslag van Rev. K. van den Bosch als
algemeen penningmees ter blijkt dat aan Kas was $
74.67.
Rev. E.L. Meinders wordt in plaats van Rev. K.
van den Bosch tot penm. benoemd aan wie deze
gelden overgedragen zullen worden.
Art. 33.
Er komt een brief ter tafel van den Heer C. de Best
inhoudende een verzoek, om voor onze Kerk
beroepbaar te worden gesteld.
Zijn Eerw. is thans litmaat der Gem. Gr. Rapids.
Er wordt gevraagd of Zijn Eerw. ook Diploma,
Getuigschriften Attesten enz. heeft.
Het een en ander wordt ter tafel gelegd en
gelezen. Vooreerst Diploma van Kampen waaruit
bleek dat C. de Best na 1 1/2 jaar studie als Zendeling
was uitgezonden.
Een besluit der Syn. der Chr. Ger. Kerk wordt
gelezen waaruit blijkt dat Zijn Eerw. later in hun
midden beroepbaar was gesteld. Alsook een
getuigschrift van de Gem. te Brussel, waarin een toe
stemming tot ontslag van die Gem. voorkomt en dat

Art. 33
A letter from Mr. C. de Best is received and brought
up for discussion, containing a request to be declared
eligible for a call in our church.
His honor is presently a member of the Grand
Rapids congregation. It is asked whether his honor
has diplomas, recommendations, attestations, etc.
Various item are presented and read. First, a
diploma from Kampen from which it appears that
after 1 ½ years of study, C de Best was sent out as a
missionary.
A decision of the Synod of the Christelijk
Gereformeerde Kerk is read, from which it appears
that later his honor was declared eligible for call by
them. Also a testimonial from the congregation in
Brussels in which permission for release from that
congregation appears, and that
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brother C. de Best had been working there as a
travelling pastor.
The reasons are asked why brother de Best
actually came to America. To this he answers that the
committee of that church had sent a notice to the
ministers that because of lack of money, they could
only pay 50 percent of the salaries, but that the
ministers who felt that this would cause too great a
difficulty for their households should ask to be
released.
Now it is asked why his honor presents himself
to us and not to the Reformed Church. To this he
answers; due to circumstances resulting from family
matters and correspondence with Rev. J. Kremer.
Now C. de Best is asked briefly to absent
himself.
After much discussion concerning the paucity of
material recommending him in the material read, and
the fickle character of brother de Best, the following
proposal is adopted:
First. For the present not to comply with the
desire of brother de Best to be declared eligible for
call.
Second. The assembly, before dealing with him
any further, will correspond with the congregation
and church where he served, and also will direct a
communication to the next synodical assembly of the
Christelijk Gereformeerde Kerk, to obtain more
satisfactory reasons for further involvement with him.
Meanwhile, if brother de Best wishes to preach in our
vacant congregations, and he is asked to do this, this
is granted, save administration of the sacraments.
Rev. Hemkes, correspondent.

Br. C. de Best, aldaar drie jaren was werkzaam
geweest in de vorm van reizend Leeraar.
Er wordt gevraagd naar de eigenlijke rede
waarom Br. de Best in Amerika was gekomen. Hierop
antwoord hij: dat de Comm. dier Kerk
berigt aan de Leeraars had gezonden, dat ze van de
schaarschheid van geld voorts maar 50 percent als
salaris kon uitbetalen, maar dat de Leeraars die
rekenden dat te veel met hun huizelijk belang in strijd
was, ontslag zoude vragen.
Nog wordt gevraagd waarom Zijn Eerw. bij ons
en niet bij de Ref. Church zich aanbiedt: Daarop
antwoord hij: door omstandigheden omreden van
familie betrekking en Correspondentie met Rev. J.
Kremer.
Nu wordt C. de Best verzocht zich eenige
oogenblikken te verwijderen.
Na vele discusien, over het weinige tot
aanbeveling in de gelezen stukken en het wispelturig
karakter van Br. de Best wordt het volgende voorstel
aangenomen:
Vooreerst. Om voor het tegenwoordige niet aan
de begeerte van Br. de Best te voldoen door hem
beroepbaar te stellen.
Ten tweeden zal de Verg. trachten, eer ze zich
verder met hem inlaating te bekomen, om over zijn
perzoon te correspondeeren met de kerk en Gem.
waar hij gediend heeft, en een schrijfen rigten tot de
aanstaande Syn. Verg. der Chr. Ger. Kerk, om meer
bevredigende gronden voor verder inlating met hem
te bekomen. Wil Br. de Best evenwel in onze vacante
Gem. prediken en wordt hij daartoe verzocht, dit zal
toegestaan worden, zonder bediening der
Sacramenten. Ds. Hemkes corr.
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Art. 34
An objection is presented from Classis Illinois against
the ministers meeting in Grand Rapids, in which some
of our ministers co-operate with ministers of the
American Reformed Church, as well as an article by
Docent G.E. Boer printed in De Wachter in which his
honor acknowledges the Reformed Church as a sister
church.
Classis Illinois particularly objects that the
article in question is by our docent. They consider
this gives the secession a slap in the face, and
therefore require that his honor explain this at the
forthcoming general assembly, with which said
ministerial meeting stands in close connection.
In name of the Classis Illinois
J. Noordewier, president.
G. Broene, clerk.

Art. 34.
Er komt ter tafel een bezwaar, van de Klasses Illinois,
tegen de predikanten Verg. te Gr. Rapids waar
sommige van onze Leeraars met die van de Am. Ref.
Church zamenwerken alsmede tegen eene uitdrukking
van Docent G.E. Boer in de Wachter, dat Zijn Eerw.
de Ref. Church voor eene zuster Kerk erkent.
De Klasses Illinois heeft vooral bezwaar in de
bewuste uitdrukking van onzen Docent. Zij
beschouwt ze van dien aard, dat daarmede de
afscheiding in het aangezicht wordt geslagen, en heeft
derhalve behoefte dat ZEw. zich op de aanstaande
Algem. Verg. daarover verklare; waarmede de
bedoelde predikanten Verg. in nauw verband staat.
Namens de Klasses Illinois,
J. Noordewier praeses,
G. Broene scriba.
Ook kwam van de Gem. Paterson tegen bewuste
uitdrukking een ernstig bezwaar waarin geoordeeld
werd, dat die erkenning der Ref. Church, gevaarlijk
en onze Kerk schadelijk was. Docent G.E. Boer geeft
bereidvaardig de gronden die hij voor die uitdrukking
meent te hebben nam. Daarin dat ze dezelfde
Belijdenisschriften erkent als wij, of schoon ze het
niet in praktijk brengt en in gemeenschap met andere
Kerkgenootschappen veel te ver gaat. Ook verklaart
Zijn Eerw. volstrekt de Ref. Church niet toegedaan te
zijn, evenmin als vroeger en wil zich over de
uitdrukking "Zuster Kerk" gaarne in de Wachter
verklaren. Dit wordt aangenomen. Hierin berust de
Verg.

Also an earnest objection arrived from the Paterson
congregation against said article, in which is it is
deemed that recognizing the Reformed Church is
dangerous and harmful to our Church. Docent G.E.
Boer willingly presents the basis he meant to take in
that article. They acknowledge the same confessional
documents as us, although they do not put it into
practice and go much too far in associating with other
church fellowships. His honor also states that he is
not at all of the same opinion as the Reformed
Church, just as [he wasn’t] before and will readily
explain in De Wachter the expression “Sister
Church”. This is accepted. The assembly acquiesces
in this.
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Art. 35
A renewed protest is presented by Ridott, see Art. 36
of the Assembly of 1877, and Art. 39, 1878.
The assembly decides to remain with the
previous decision.
Art. 36
Rev. Mollema asks if the assembly cannot provide
him with a residence.
The assembly decides that this should be
provided by efforts of the church council in Holland,
and this the delegates take upon themselves to do.
Rev. B. Mollema is to go to Rochester and also is
to oversee the voting there.
Art. 37
Rev. L. Rietdijk and W. Greve are named as
delegates to the assembly of the True Dutch
Reformed Church in the East.
Art. 38
The assembly adjourns until the second Wednesday
in June 1880, to convene then as a synodical
assembly.
Art. 39
The assembly is closed with thanksgiving to the Lord
by the president, and the brothers disperse with joy.
L. Rietdijk, president
J. Noordewier, clerk.

Art. 35.
Komt ter tafel een vernieuwd protest van Ridot, zie
art. 36 van 1877 en art. 39 van 1878.
De Verg. besluit bij bovengen. besluit te blijven.
Art. 36.
Ds. Mollema vraagt of de Verg. hem niet van een
woning kan voorzien.
De Verg. oordeelt dat daarvoor gezorgd zal
worden door middel van de Kerkeraad te Holland, en
dit nemen de afgev. op hun.
Rev. B. Mollema zou naar Rochester gaan om
aldaar ook de stemming te leiden.
Art. 37.
Rev. L. Rietdijk en W. Greve worden benoemd als
Deputaten naar de Verg. der True D. Ref. Church in
het Oosten.
Art. 38.
De Verg. verdaagt tot de tweede woensdag in Juny
1880 om dan als een Syn. Verg. Zitting te nemen.
Art. 39.
Met dankzegging aan den Heere wordt de Verg. door
den Praeses gesloten en de broeders gaan met
blijdschap uiteen.
L. Rietdijk praes.
J. Noordewier scriba.
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